ActiveAhead
Valonohjausjärjestelmä

Light your world

ActiveAhead –valonohjausjärjestelmä

ActiveAhead –valonohjausjärjestelmä on langaton, eikä vaadi erillistä ohjauskaapelointia. Kaikki tarvittavat ohjauslaitteet ovat valmiina valaisimen sisällä.
Jokaisessa valaisimessa on PIR-liiketunnistimen ja päivänvalotunnistimen sisältävä
sensoriyksikkö. Lisäksi valaisimessa on mikroprosessorin sisältävä Bluetooth-yksikkö, jonka avulla valaisimet keskustelevat keskenään. ActiveAhead on täysin
itseoppiva ohjausjärjestelmä. Valaisimet ovat käyttövalmiit, kun niihin kytketään
normaali 230V:n sähkönsyöttö. Tavallisessa käytävä- ja toimistovalaistuksessa ei
ole välttämätöntä tehdä minkäänlaista ohjelmointia järjestelmän eliniän aikana.
Erikoistapauksissa järjestelmää on mahdollista optimoida matkapuhelimeen
asennettavalla applikaatiolla.
Järjestelmän tarkempi toimintakuvaus: www.sylvania.fi

ActiveAhead säästää rahaa ja energiaa
ActiveAhead –valonohjausjärjestelmä on kokonaishankintahinnaltaan edullisempi, kuin perinteinen valaisinkohtaisiin sensoreihin ja DALI-ohjaukseen perustuva
järjestelmä. Säästöjä saavutetaan, kun mm. erillistä ohjauskaapelointia, ohjainlaitteita ja reitittimiä ei tarvita. Merkittävä kustannussäästö saavutetaan aikaa
vievän ohjelmoinnin pois jäämisestä.
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Valaisimien ryhmittelyllä ei ole vaikutusta järjestelmän toimintaan. Järjestelmään
kuuluvien ja ohjattavien valaisimien lukumäärällä ei ole ylärajaa.
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Järjestelmän itseoppivuus säästää rahaa myös silloin kun tilan kalustus tai vaikka
seinien paikat muuttuvat. Tässäkin tapauksessa valaisimet oppivat muuttuneen
käyttötilanteen ilman erillistä lisäohjelmointia. Ohjelmointia ei vaadita silloinkaan,
kun rikkoutunut valaisin vaihdetaan toiseen.
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Saneerauskohteissa voidaan käyttää myös vanhaa keskusta ja kaapelointia ilman
muutostöitä (jos rakennuksen tai tilan käyttötarkoitus ei olennaisesti muutu).
Näin saadaan merkittävä kustannussäästö, jos tarkoitus on vain päivittää
aiemmin hyvin suunniteltu valaistus energiatehokkaampaan ratkaisuun.

Valaisinkohtainen liiketunnistus ja älykäs valonohjaus parantavat käyttömukavuutta ja säästävät energiaa, kun valaistusta ohjataan yksilöllisesti tilassa tapahtuvan liikkeen ja päivävalon mukaan.
Autamme sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan kohteeseesi sopivan järjestelmän. Ota yhteyttä Feilo Sylvania Finland Oy p. 09 54212100,
info.fi@feilosylvania.com, www.sylvania.fi

Sylvania ActiveAhead valaisimet
Rana LED

Monipuolinen toimistovalaisinsarja erittäin hyvällä hyötysuhteella.
Optiikkana on alumiinioptiikka+prismahäikäisysuoja. Rana LED täyttää
UGR19-luokituksen ja soveltuu näin ollen vaativaan toimisto- ja yleisvalaistukseen.

Rana Linear LED

Siro uppo-, pinta- ja ripustusasennettava LED-valaisin jono- tai yksittäisasennukseen. Sopivia käyttökohteita ovat mm. oppilaitokset,
sairaalat, varastointitilat, toimistot, käytävät ja aulatilat. Valaisin on
saatavana kolmella eri optiikalla: opaalimuovi, mikroprisma ja alumiinioptiikka.

Officelyte LED

Officelyte LED moduulivalaisimet soveltuvat erinomaisesti toimistotiloihin, kouluihin, päiväkoteihin sekä liiketiloihin.

Start Flat Panel LED mikroprisma

Valotehokas, erittäin litteä LED-paneelisarja uppo-, pinta- ja ripustusasennukseen. UGR19 mikroprisma-mallit sopivat erityisesti toimisto-,
koulu- ja sairaalavalaistukseen.

Start Panel LED IP44

Start Panel LED on oikea valinta silloin, kun halutaan siirtyä nopeasti
ja kustannustehokkaasti LED-valaistukseen. Se sopii mainiosti mm.
hotelleihin, myymälöihin ja toimistotiloihin.

Sylproof Superia LED

Erinomainen valinta julkisiin tiloihin mm. hallit ja varastointitilat, autotallit ja muut tekniset tilat. Vankka polykarbonaattirunko ja terässalvat
takaavat nopean ja luotettavan asennuksen sekä huollon.

Hydroproof LED

Valotehokas ja erittäin vankkarunkoinen valaisin teollisuuden tarpeisiin sekä parkkihallien valaistukseen. Saatavissa pituudet 1200mm ja
1500mm.
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